
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou em alta no último pregão de Maio, (29/05), encerrando uma semana bastante positiva, 
com ganho acumulado de 6,36%. Assim, o principal índice da Bolsa brasileira fechou o mês de maio no azul, 
com um avanço de 8,57%, o maior para um mês de maio desde 2009, quando o índice subiu 12,49%, 
segundo levantamento da Economatica.  
 
Finalizando o mês de Maio, também de forma bem positiva, o Fundo de Investimentos em Ações Amaril 
Franklin, entrega a seus cotistas, valorização de 8,59% no período, o desempenho do Fundo no último mês foi 
parecido com o retorno do Índice Bovespa, conforme reação do mercado aos principais fatos e 
acontecimentos apresentados ao longo desta carta. 
 
Analistas apontaram como os principais drivers do otimismo na Bolsa em maio a correção de parte da queda 
de 45% do principal índice da B3 do topo de 12 de fevereiro ao ponto mais baixo deste ano em 23 de março, 
dia em que o Ibovespa fechou cotado em 63.569 pontos. 
 
Além disso, alguns participantes do mercado ressaltaram que a injeção de dinheiro por parte dos principais 
bancos centrais do mundo, trouxe bastante liquidez, ao despejarem US$ 14 trilhões nos sistemas financeiros 
globais para estimular a economia. Boa parte desse capital acabou indo para as bolsas. 
 
Outro fator de alívio para o mercado foi a redução momentânea nas tensões políticas após o vídeo da reunião 
ministerial de 22 de abril se mostrar menos prejudicial ao presidente Jair Bolsonaro do que se antecipava. 
 
A divulgação da gravação se deu ao mesmo tempo em que o governo acenava com uma pacificação das 
relações com o Congresso, que já se estremeceram novamente por conta das ameaças de Bolsonaro e seus 
aliados ao Supremo Tribunal Federal (STF) depois de operação da Polícia Federal que teve como alvos 
apoiadores do presidente da República. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

Banco Central corta Selic em 0,75 ponto para 3% ao ano 
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu cortar a taxa básica de juros (Selic) 
em 0,75%. Com o novo corte a taxa caiu para 3% ao ano, uma nova mínima histórica. 
 
A decisão foi unânime e, segundo comunicado divulgado pelo BC, “O Comitê entende que, neste momento, a 
conjuntura econômica prescreve estímulo monetário extraordinariamente elevado, mas reforça que há 
potenciais limitações para o grau de ajuste adicional”; 
 
O corte era esperado pelo mercado, que cortou a previsão da Selic 2020 para 2,75%. No entanto, a 
expectativa era de um corte menos agressivo, de 0,5 pontos; 
 
A decisão do BC ocorre em um contexto de forte contração do nível de atividade econômica global provocada 
pela pandemia covid-19; 
 
Esse desaquecimento da economia teve consequência desinflacionárias, o que deu uma maior margem de 
manobra para os Bancos Centrais cortarem as taxas de juros. Em março, o IPCA foi de apenas 0,07%, a 
menor taxa desde 1995. Especialistas acreditam que a inflação de 2020 será de 1,97%, abaixo da meta do 
CMN deste ano, de 4%. 
 
Produção de veículos cai 99,3% em abril 
A produção de veículos no Brasil caiu 99,3% em abril deste ano, em comparação com o mesmo período de 
2019. É o pior resultado da série histórica, iniciada em 1957. Os dados foram divulgados na sexta-feira (08/05) 
pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. 
 
A produção de veículos totalizou 1.847 automóveis em abril deste ano ante 267.561 no mesmo período de 
2019; 
 
As vendas de veículos novos recuaram 66% em abril ante março, para 55,7 mil unidade. As montadoras 
encerraram o mês passado com estoques suficientes para quatro meses de vendas; 
 
A exportação de veículos registrou queda de 79,3% em um ano, totalizando 7.212 unidades, frente 34.905 em 
abril de 2019; 
 
O setor de locação de carros também impactado, cerca de 160.000 automóveis foram devolvidos pelos 
motoristas de aplicativos às locadoras por causa da queda no número de corridas. 
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Moody’s confirma rating do Brasil em ‘Ba2” com perspectiva ‘estável’ 
A agência de classificação de risco informou na sexta-feira (15) que manteve em “estável” a perspectiva para 
o rating do Brasil, além de confirmar a nota de crédito soberano do país em ‘Ba2’. 
 
Com essa classificação, o Brasil se sai melhor do que países europeus, entretanto, fica dois níveis abaixo de 
ser considerado grau de investimento; 
 
Além disso, a S&P rebaixou para “negativa” a perspectiva para o rating brasileiro, que ficou em “BB”. A Fitch 
também revisou a perspectiva para negativa; 
 
As revisões das agências ocorreram frente a queda nas expectativas para a economia do país, frente ao 
cenário político atual e a piora na crise de saúde. 
 
IBGE divulga PIB do Brasil no primeiro trimestre de 2020 
O Produto Interno Bruto brasileiro caiu 1,5% no primeiro trimestre de 2020 em relação ao trimestre anterior. 
As informações foram divulgadas na manhã da última sexta-feira (29/05). 
 
Este resultado considera o desempenho da economia entre janeiro e março de 2020. Vale lembrar que as 
medidas de restrição da atividade econômica para conter o avanço do vírus começaram a entrar em vigor a 
partir da segunda metade de março; 
 
Em relação ao primeiro trimestre de 2019, a economia brasileira registrou uma baixa de 0,3%. Dessa forma, o 
PIB está em um patamar similar ao registrado no segundo trimestre de 2012; 
 
A queda do PIB no primeiro trimestre deste ano interrompe a sequência de quatro trimestres de crescimentos 
seguidos e marca o menor resultado para o período desde o segundo trimestre de 2015; 
 
O Banco Central espera uma queda de 5,89% no PIB anual brasileiro. Esse seria o pior desempenho da 
economia brasileira em uma janela de doze meses na série histórica. 
 

 

BNDES deve fazer aporte de US$ 1 bilhão para salvar Embraer 
Em ação semelhante à do governo americano na crise de 2008 para salvar a GM, o BNDES deverá aportar 
pelo menos US$ 1 bilhão para comprar ações a serem emitidas pela empresa, o que diluirá participações dos 
atuais sócios; 
 
Vinte e seis anos depois da privatização, a Embraer deve passar a ter novamente uma relevante participação 
estatal; 
 
Paulo Guedes e Sergio Eraldo Pinto, vice-presidente do Conselho de Administração da Embraer, possuem 
uma boa relação: foram sócios na Bozano Investimentos; 
 
O discurso oficial será o de que a Embraer foi vítima de traição da Boeing e precisa se recuperar para ser 
vendida. 
 
 
 
 

Eventos Corporativos 
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Pandemia favorece modelo de negócio de publicidade online 
Durante a pandemia, os anunciantes estão se voltando para campanhas criadas para gerar cliques e vendas 
rápidas, em vez de peças mais chamativas e inesquecíveis, que são mais tradicionais na TV e em revistas, 
beneficiando as duas empresas que praticamente controlam o mercado: Google e Facebook. 
 
Em qualquer desaceleração da economia, os orçamentos de publicidade estão, muitas vezes, entre os 
primeiros gastos corporativos a serem cortados; 
 
Essas campanhas, conhecidas como “de resposta direta”, são a maior fonte de receita do Google e do 
Facebook, e estão ficando ainda mais atraentes com a queda vertical do preço dos anúncios; 
 
Os anunciantes estão evitando qualquer tipo de investimento de longo prazo em suas marcas, as únicas 
campanhas que estão sobrevivendo são as que contribuem para o fluxo de caixa atual; 
 
Mais de três bilhões de pessoas acessam as plataformas do Facebook todos os meses; 
 
Facebook disse que o preço dos anúncios caiu 16% (dinâmica de fixação de preço de publicidade online é via 
sistemas de leilões automáticos). 
 
Petrobras registra prejuízo no 1T20 
Os resultados da estatal petrolífera foram divulgados na quinta-feira dia 14 e registraram um prejuízo de R$ 
48,523 bilhões no primeiro trimestre de 2020. 
 
O resultado registrado no primeiro trimestre de 2019 foi de R$ 4,03 bilhões e no último trimestre de R$ 8,153 
bilhões; 
 
Ano passado foi quando a estatal registrou o maior lucro da história, de R$ 40,1 bilhões; 
 
A última vez que a Petrobras chegou a registrar um resultado negativo tinha sido no terceiro trimestre de 
2017, quando tinha registrado uma contração de R$ 5,48 bilhões; 
 
A receita bruta da companhia foi de R$ 75,469 bilhões, uma queda de 6,5% em relação ao mesmo período do 
ano passado; 
 
Segundo a Petrobras, o resultado foi influenciado pela revisão de preços dos ativos afetados pelo impacto da 
crise do covid-19; 
 
As despesas operacionais cresceram 243% em relação ao último trimestre por conta do reconhecimento de 
R$ 65,3 bilhões em impairments. 
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IRB Brasil demite contador por justa causa 
Paulo Daniel Araújo da Rocha, diretor de controladoria da resseguradora, foi demitido sob a alegação de 
“fraude em contratos”. 
 
Segundo fontes, o mesmo já estava afastado da empresa há mais de um mês e internamente a justificativa 
seria a suspeita de coronavírus; 
 
O IRB está sob investigação interna desde o episódio com Warren Buffett. Uma série de polêmicas causaram 
uma crise de credibilidade, que fez com que suas ações acumulassem uma desvalorização de cerca de 81% 
desde o episódio; 
 
O IRB, desde os questionamentos, tem ressaltado que não há problemas em seu balanço. 
 
 
 
 
Trump afirma que “incompetência da China causou massacre em todo mundo” 
O presidente dos Estados Unidos utilizou sua conta no Twitter para acusar, mais uma vez, a China pela 
pandemia de coronavírus. 
 
Segundo Trump, “Alguns malucos na China acabaram de divulgar uma declaração culpando todo mundo, 
exceto a China, pelo vírus, que já matou centenas de milhares de pessoas. Por favor, explique a esses tolos 
que foi a incompetência da China, e nada mais, que causou esse massacre em todo o mundo”; 
 
Embora um acordo sobre tarifas tenha sido assinado entre os dois países no início do ano, frente a essas e 
outras declarações, alguns analistas ficam receosos sobre os impactos que as tensões podem ter sobre a 
sociedade comercial; 
 
Para alguns especialistas, a derrota de Donald Trump nas eleições deste ano serie mais definidora da ordem 
mundial do que a pandemia. 
 
Trump assina decreto que permite processar redes sociais 
O presidente dos Estados Unidos assinou, dia 28 de Maio, um decreto que permite processar as mídias 
sociais pelas postagens de seus usuários, modificando uma lei de 1996, que garantia total liberdade para as 
redes sociais de atuar sem ser responsabilizadas pelo conteúdo publicado por seus clientes. 
 
Facebook, Twitter, Instagram e Youtube são alguns exemplos de empresas que operavam sem nenhuma 
limitação legal. No entanto, a partir de agora serão colocadas sob vigilância por duas agências federais; 
 
A decisão de Trump chega após um embate entre o mandatário e o Twitter, ocorrido nos últimos dias. Um 
post do presidente tinha sido indicado pela rede social como com conteúdo potencialmente falso, o que o fez 
acusar a rede social de preconceito contra as ideias conservadoras; 
 
Essa foi a primeira vez na história que o Twitter atuou para identificar publicamente uma informação 
considerada inverídica; 
 
Entretanto, as tensões entre as gigantes de tecnologia e Trump ocorrem desde sua eleição, em 2016. O dia 
seguinte do pleito, a conta do republicano foi desativada por algumas horas por um funcionário do Twitter que 
se dizia contrário à sua política; 
 

Noticiário Político 

mailto:contato@amarilfranklin.com.br?subject=Carta Mensal
tel:3132358100
https://www.instagram.com/amarilfranklincorretora/
https://twitter.com/amaril_franklin
https://www.linkedin.com/company/2261730
https://www.facebook.com/Amaril-Franklin-Corretora-de-T%C3%ADtulos-e-Valores-290727737609520/


 

 

Há cerca de dois anos Trump começou a ameaçar as redes sociais de tomar medidas para limitar sua 
atuação; 
 
O movimento chega quando a ByteDance, controladora do TikTok, registrou um lucro líquido de mais de US$ 
3 bilhões em 2019 e vem atraindo cada vez mais usuários. 
 
China aprova nova lei de segurança sobre Hong Kong 
O Congresso Nacional do Povo da China aprovou, na quinta (28), uma nova lei de segurança nacional sobre 
Hong Kong, vista por muitos como um desafio ao presidente Donald Trump, que já havia ameaçado sanções 
à China pela intervenção na cidade. 
 
A lei que proíbe subversão, secessão, terrorismo e interferência estrangeira em Hong Kong foi aprovada por 
2.878 votos à favor e um contra; 
 
Para Trump, a decisão viola as liberdades essenciais da cidade semi-autônoma, que protagoniza protestos 
pró-democracia desde o início de 2019; 
 
O primeiro-ministro chinês afirmou que a política de “um país, dois sistemas” continuaria em vigor, o que 
ajudaria “a estabilidade e prosperidade a longo prazo de Hong Kong”. 
 
Trump anuncia rompimento das relações com a OMS 
O Republicano afirmou, em coletiva de imprensa, que irá realocar o financiamento à instituição internacional 
para outras iniciativas. 
 
O presidente americano criticou a maneira como a Organização administrou a pandemia, bem como o papel 
da China na instituição; 
 
O governo chinês foi acusado de estar à frente das decisões na OMS, mesmo embora Pequim apresente um 
papel menor de financiamento; 
 
O chefe do Executivo estadunidense também decidiu encerrar o tratamento especial oferecido à província de 
Hong Kong, território considerado autônomo. Também foi apontado que os Estados Unidos irão estabelecer 
sanções aos políticos de Hong Kong, que permitiram a mitigação da autonomia da região; 
 
O secretário de Estado, Mike Pompeo, anunciou a retirada do status especial da Hong Kong, dado pelos 
Estados Unidos em 1997. Para o presidente norte-americano, o novo movimento da China para aumentar o 
controle sobre o território “deixa claro que Hong Kong não é mais autônoma o suficiente para receber o 
tratamento especial que demos ao território”. 
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Câmara dos EUA aprova pacote para combate de pandemia 
Na sexta-feira 15 de Maio, a Câmara dos Representantes dos EUA, aprovou um pacote de US$ 3 trilhões 
para o combate do covid-19. 
 
No programa está previsto cerca de US$ 1 trilhão para governos estaduais e o repasse de US$ 1,2 mil para 
estadunidenses que se encontram com dificuldades; 
 
O texto foi aprovado com 208 votos a favor e 199 contra. Todos os republicanos foram contrários ao pacote, 
por isso a previsão é de que o texto seja vetado no Senado, onde a maioria é republicana; 
 
O projeto inclui pagamentos diretos de até US$ 6 mil por família. Aproximadamente 36,5 milhões de norte-
americanos perderam emprego na pandemia. 
 
Argentina dá calote em juros de dívida 
A Argentina marcou o nono default soberano dia 22 de Maio, após descumprir o pagamento de US$ 500 
milhões em juros de dívida. Contudo, as negociações devem continuar visto que o prazo do acordo com os 
credores foi postergado para o dia 2 de junho. 
 
A agência de classificação de riscos, Moody’s, afirmou que “o panorama para a reestruturação da dívida da 
Argentina provavelmente se tornará mais complicado”; 
 
O Comitê de Credores do País afirmou que se esse último default não for “prontamente resolvido, impedirá o 
acesso ao mercado de capitais internacional necessário para a recuperação da economia argentina e, 
portanto, será prejudicial para o povo argentino”; 
 
Vale salientar que esse default é considerado parcial, visto que os credores e o ministro da Economia da 
Argentina, Martín Guzmán, continuam em negociação. Segundo o mesmo, “Queremos acordo de 
renegociação da dívida dentro da nossa capacidade”. 
 
Hertz entra com pedido de proteção contra falência nos EUA e Canadá 
A Hertz informou na sexta-feira 22/05 que pediu proteção contra falência nos Estados Unidos e Canadá 
tentando evitar vender sua frota de veículos. A empresa é uma das maiores locadoras de carro dos EUA e viu 
a demanda cair drasticamente por conta dos impactos da pandemia de covid-19. 
 
A Hertz conta com uma frota de 700 mil veículos e uma dívida de US$ 19 bilhões; 
 
Segundo a companhia “o impacto da Covid-19 na demanda de viagens foi repentino e dramático, levando a 
uma queda acentuada na receita da empresa e reservas futuras”; 
 
As incertezas sobre quando as receitas retornarão e quando o mercado de veículos usados voltará a reabrir 
inteiramente às vendas exige ações radicais e imediatas; 
 
Vale destacar que a Europa, Austrália e Nova Zelândia, principais regiões onde a companhia opera, não estão 
inclusas no pedido de proteção de falência, assim como as franquias. 
 
 
 
 

Mercado Internacional 
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Fonte: Infomoney, Banco Central, Anbima, Bloomberg, Agência Estado, Suno Research e Agência Brasil. 

Atenção: 
1. O presente relatório, tem caráter meramente informativo, baseado em dados disponíveis ao público. Não deve ser considerado 
como recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. 
Notas:   
I – A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; 
II – Os investimentos em clubes e fundos não são garantidos pelo administrador, gestor ou qualquer mecanismo de seguro.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D I S C L A I M E R 
Departamento de Research 
Eduardo Rodrigues Machado  
                 CNPI   
                                                                                        
Instrução CVM Nº 598/18  
Em conformidade com as disposições do art.21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste 
relatório declara(m) que: 
 
I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em 
relação à Amaril Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.22 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 
 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o 
momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se 
responsabiliza pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e conseqüentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, 
transmissão, aluguel, publicação ou distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. 
Sujeito a alteração sem aviso prévio.  
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